
Pěna nevolnosti 

 

Kdesi, v zemi ne nepodobné té naší, žilo několik bezvýznamných lidí. Jmenovali se Colin, Chick, 

Nicolas, Alise a Chloé, a kolem nich se vyskytovala i mnohá další stvoření, jakožto třeba dům nebo 

myši. Tihle lidé se nám snaží celou tu dobu, po kterou nám vyprávějí svůj příběh, namluvit, že bydlí 

v Paříži, že v ní tráví veškerý svůj čas, jenže my tomu jen stěží dokážeme uvěřit. Vždyť to hlavní 

město Francie, jak ho známe my, nemá s tím jejich téměř nic společného. 

Naproti tomu Bouville působí jako zcela běžné a ničím nezajímavé místo. Jeho obyvatelé, převážně 

průměrně šťastní lidé, kráčejí každou neděli Hospodskou ulicí, a přitom nevýrazně a svým 

způsobem snaživě zdraví kolemjdoucí mírným pozvednutím klobouku. Tváří se šťastně, věří, že 

vedou smysluplné životy, a že někde daleko nad nimi bdí Bůh, síla přírody nebo alespoň dobří 

humanisté. 

 

Těžko tedy může kdokoliv nalézt okamžitě spojitost mezi těmito dvěma světy. Stojí od sebe na míle 

vzdálené, a tak jediným, co člověka vede vpřed, zůstává jedno jméno (ačkoliv ve dvou podobách): 

Jean-Paul Sartre, Jean-Sol Partre. Drobná slovní hříčka, která sice ve skutečnosti neříká téměř nic o 

podobnostech oněch dvou knih s (ač z různých důvodů tak působícími) neobvyklými názvy, první 

poodhalí, že by snad Pěna dní mohla alespoň vzdáleně připomínat některými svými myšlenkami 

Nevolnost. 

 

Nejpříhodnějším se tak zdá hledat společné znaky v tom, na co v knihách každý narazí velmi často, 

to jest hledání vlastní cesty a štěstí, a naproti tomu pak pocity beznaděje a něčeho, co snad lze 

nejsnáze nazvat dojmem nicotnosti. Jak tedy Antoine vnímá svůj život? Po čem touží Nicolas? 

Podobá se Anny kterékoliv z dívek Pěny dní? A konečně, kdo se skrývá za maskou Autodidakta a 

proč se, stejně jako Chick, neotevřel svému okolí? 

 

„,Chtěl bych se zamilovat,‘ řekl Colin. ,Ty by ses chtěl zamilovat. On by chtěl taky. My, vy, bychom 

chtěli. Oni by se taky chtěli zamilovat.‘“ 

Koho by nezaujala ona zvláštní dívka Alise, která probudí v Colinovi touhu po spřízněné duši, po 

dívce jeho srdce? Do té doby žije Colin téměř sám, společnost mu dělají pouze šedé, se světlem si 

hrající, myšky a jeho nový kuchař Nicolas. Avšak když se jednoho dne objeví Chick a poví mu, jak 

se seznámil s Alise, v Colinovi se cosi pohne. Aniž by ono děvče znal, žárlí na svého přítele, přeje si 

cítit lásku.  

„Večeřel jsem v dostaveníčku železničářů. Protože tam byla šéfová, musel jsem s ní souložit, ale 

udělal jsem to jen z čiré zdvořilosti. … Pokud jde o mne, jen jsem jí roztržitě pod přikrývkou 

osahával pohlaví; pak mi ruka znehybněla. Myslel jsem na pana de Rollebon: co mi vlastně brání, 

abych napsal o jeho životě román?“ 

Naproti tomu Antoine vnímá ženy a lásku zcela jinak, alespoň to tak tedy po většinu času vyznívá. 

Souloží s majitelkou Dostaveníčka železničářů, jako by šlo o činnost stejnou jako chůze. Snad to ze 

začátku cítil jinak, ale dnes, dnes se jeho myšlenky toulají na místech tak nemožně vzdálených od 

těla, po kterém bloudí jeho ruce, že snad ani nemůže tuto činnost vykonávat. 

Samozřejmě, láska a sex nemusí jít ruku v ruce, ale u Antoina jde o něco jiného. Nakonec již spí s 

tou ženou ani ne tak z potřeby či touhy, jako spíše ze slušnosti a zvyku. 

 

„V jiné výloze podřezával tlustý muž v řeznické zástěře malé děti. Byla to propagační výloha 

sociální péče. 

,Tohle je drahý špás,‘ poznamenal Colin. ,Čistit to každý večer, to je musí přijít hrozně draho.‘ 

Při procházce Paříží spolu s Colinem a Chloé spatříme mnoho zvláštních věcí. Vezměme si 

například výlohy obchodů; ty, alespoň z našeho pohledu, nedávají žádný smysl – vždyť jaký první 

dojem zanechají v potenciálním zákazníkovi kusy mrtvých těl? A přesto – reakce hrdinů s tím tak 

úplně nesouhlasí. Ne snad, že by je veškeré výlohy nadchly, Chloé některé z nich dokonce 

znechutily, přesto však ani jednoho z nich nešokovaly, minimálně ani zdaleka tak, jak by se stalo u 



nás. Jejich společnost má totiž přeci jen odlišný způsob života. Demonstrovat to nejlépe můžeme na 

jejím pohledu na smrt (a věci s ní spjaté). 

„Zamával na ně, ale neviděli ho, a tak se jim rozjel naproti, aniž bral zřetel na stanovený směr jízdy. 

Způsobil tím, že značné množství návštěvníků se kolem něho ihned shluklo a protestovalo, a na ně 

naráželi další, kteří zoufale mávali rukama, nohama, rameny, celým tělem, než sebou plácli přes ty, 

co upadli první. V mačkanici to vždycky zašplouchalo, protože povrch zatím roztál ve slunci. … 

Když dorazili k samému okraji kluziště, zařadili se za sebe, aby uvolnili cestu čističům, kteří, 

protože neměli žádnou naději, že v obrovské hromadě obětí najdou něco jiného než bezcenné zbytky 

lidských jedinců, se vyzbrojili škrabadly, aby mohli odklidit všechny, co zůstali ležet.“ 

Když půjdeme s Colinem na kluziště, kam doprovázel Alise a Chcika, nejprve si ničeho moc 

zajímavého nevšimneme. Drobné zvláštnosti už se nás nedotýkají, jelikož je jimi celý svět Pěny dní 

tak hustě protkán, že již po prvních několika stránkách by nás nepřekvapila ani silnice jedoucí po 

autech. Jenže v okamžiku, kdy si Colin povšimne svého přítele a jeho doprovodu a rozjede se k nim, 

semele se cosi, co nás nemůže nechat zcela chladnými. Colin totiž při své jízdě nedodrží 

předepsaný směr jízdy, a tak způsobí hromadnou srážku mnoha lidí. To se samozřejmě může stát 

komukoliv, avšak tím celá epizoda nekončí. Účastníci nehody skončí totiž ušlapáni, rozřezáni 

bruslemi či udušeni těmi, kteří dopadli na ně. My bychom očekávali, že někdo zavolá doktora, jenže 

se stane něco zcela jiného: přijede uklízecí vůz, a ten seškrábne onu haldu osob, z pod které se valí 

krev, jako by šlo o přimrzlou lahev od pití. Vše se odehraje během krátké doby, jelikož návštěvníci 

kluziště musí mít možnost volného pohybu. Celá společnost vnímá totiž smrt jinak. Ne snad proto, 

že by věřili v Boha, jelikož ten zde působí spíše úplatně než spravedlivě, ale proto, že se jich 

umírání netýká. Ano, lidé umírají, ale oni o tom přemýšlí méně než my. A pakliže přeci někdo z 

jejich blízkých odejde, musí hlavně zaplatit co nejdražší obřad, protože jinak se k zesnulému ani k 

pozůstalým nikdo nebude chovat ani trochu uctivě. Smrt někoho cizího lidi nezasahuje, a nikdo se 

nesnaží zakrýt, že jej to buďto nezajímá, a nebo z toho chce vytáhnout co největší obnos peněz. 

 

„Ve skutečnosti je právě tak osamělý jako já; nikdo se o něho nezajímá. Jenomže on si svou 

osamocenost neuvědomuje. Nu ovšem: nepříslušelo však mně otevřít mu oči. Cítím se celý nesvůj: 

zuřím, ale ne na něho, na Virgana a ty druhé, na všechny, kdo otrávili jeho ubohý mozeček.“ 

Antoine hledí (ano, pohled, neboť s Antoinem sdílíme ve své podstatě stejné prostředí) na své okolí 

poměrně kriticky, ač ne s nenávistí. Nikomu nezazlívá, že chápe svět (alespoň podle Antoinova 

názoru) zjednodušeně a nesprávně, avšak nelíbí se mu fungování (jeho) současnosti jakožto celku. 

Podle něj nám okolí život předkládá ve lživé formě, a my jej tak přijímáme a ostatním tyto lži 

tlumočíme. 

Nejsnáze to můžeme doložit na něčem, čemu říkáme „smysl života“. Nezáleží na tom, zda 

pocházíme z rodiny atheistické či silně věřící, nějakým způsobem nás (rodiče/někdo je nahrazující) 

přesvědčují o tom, že existuje něco vyššího, něco, co nás přesahuje a co dává našemu  životu 

onen pověstný smysl. Pro někoho se jedná o Boha/bohy, pro jiného o vědu, ale v jádru se od sebe 

jakékoliv dva přístupy příliš neliší. Antoine si však myslí, že „vyšší princip“ si vymysleli lidé, aby 

nějak odůvodnili a ospravedlnili svá jednání. Žádné náboženství, žádné hnutí ve skutečnosti neříká 

pravdu, totiž že „vše je přespočetné“, nadbytečné. Vše, každý člověk, strom, věc, každý kousek 

hmoty  přebývá – a tudíž je zbytečné, nesmyslné, uvržené do nechtěné existence. 

Nevolnost, na rozdíl od Pěny dní, nekritizuje tak často konkrétní jevy, ale spíše obecný, hluboce 

zakořeněný, pohled na svět. Samozřejmě také k tématu přistupuje s o dost vážnějším výrazem. Pěna 

dní myšlenky sděluje spíše skrze ironii a satiru; satiru, která se mnohdy týká i existencialismu. 

Proto se může zdát zvláštní, že se Vian se Sartrem v mnohém schodují, avšak ve skutečnosti to dává 

docela dobře smysl. Zdá se totiž, že Boris Vian spíše než by veškeré ideji zatracoval, se spíše 

„pouze“ vysmívá onomu možná až příliš fatálnímu závěru, jaký například v Nevolnosti Sartre učinil. 

 

 

„,Proč jsou tak pohrdliví?‘ chtěla vědět Chloé. ,Že někdo pracuje, na tom přece není nic tak 

dobrého...‘ 



,Řekli jim, že je to dobré,‘ vysvětloval Colin.“ 

Jak již jistý dřívější odstavec předestírá, pro Colina se štěstí odvíjí od lásky, tedy alespoň po dobu, 

po kterou jej známe. Do chvíle, než se zamiloval Chick, mu ovšem zřejmě nic nechybělo. Měl dost 

peněz, takže nemusel pracovat, a jelikož práce ve skutečnosti nešlechtí (to si vymysleli chudí lidé, 

aby se tím utěšovali), tak si sám sebe mohl vážit. Avšak když do jeho života vplula Alise, vše se 

převrátilo. Uvědomil si, že ho nic nenaplňuje, a že by raději utrácel peníze za dívku, jež by miloval, 

než pouze sám za sebe. A tak jeho příběh začíná vlastně v poměrně nepříjemném období Colinova 

života, v období hledání. 

 

„Dřív – dokonce ještě dlouho poté, co mě opustila – jsem myslíval na Anny. Teď už nemyslím na 

nikoho: ani se nenamáhám hledat slova. … Ti mladí lidé mě udivují: popíjejí kávu a přitom 

vyprávějí jasné a pravděpodobné příhody.“ 

Ačkoliv Antoine v okamžiku, kdy se s ním setkáváme, nemá pro lásku ve svém životě místo, 

můžeme s klidem říci toto: Miloval Anny. Kdysi. Dnes již ale nehledí do budoucnosti, nemyslí na to, 

že by si přál rodinu, nehledá si manželku. Když vidí zamilované páry, nežárlí, pouze je zkoumá; na 

svou dřívější milou sice vzpomíná, sám ale říká, že si ji není schopen vybavit, na fotografii 

„svou“ Anny již ani nepoznává(„Onehdy jsem našel pod pijákem malou vybledlou fotku. Nějaká 

žena se usmívala u bazénu. Dlouho jsem se na ni díval, ale nepoznal jsem ji. Pak jsem na rubu 

spatřil: Anny. Portsmouth 7. dubna 27.“). Když se s ním setkáváme, píše svou knihu, zbožňuje de 

Rollebona, to on se stává jeho smyslem života. Antoine netouží po lásce, netouží po bohatství, 

netouží po ničem. Jak by se povznesl nad celou tu věc zvanou život – ne však nutně nad své 

spoluobčany, neboť i oni mohou, stejně jako on, patřit mezi ztracené. 

 

„,Je to moje chyba,‘ přiznal Chick. ,Alise už za Partra neutratí ani halíř. Od té doby, co žije se 

mnou, se jím už vůbec nezabývá.‘  

V jeho hlase bylo znát výčitku.“ 

Tady se, alespoň prozatím, na chviličku zastavíme, a zaměříme se na osobu, která by nám pana 

Roqentina mohla připomínat: mladého Chcika. Naplňuje ho pouze a jedině sběratelství Partrových 

knih, a ačkoliv se zamiluje do Alise, nedokáže ji upřednostnit. Jeho život jako by se rovnal nakupování publikací 

váženého Jean-Sol Partra. Jak Antoine, tak Chick tedy existují skrze někoho jiného. Oba dva staví svůj 

zájem nad cokoliv, ačkoliv Chick tak činí poněkud výrazněji – nenalézá potěšení, které by předčilo 

jeho sběratelskou vášeň, raději by zahynul, než aby nekoupil nejnovější Partrův svazek. To vše pro 

něj má tu nejvyšší hodnotu, a on se cítí ve svém bytí šťastný. Naproti tomu Antoina psaní nikterak 

neuspokojuje, a tak i přesto, že se jeho život točí téměř výhradně kolem prazvláštního mužíčka pana 

de Rollebon, nelze říci, že by pro Roquentina kniha byla jeho vášní. 

 

„,Víc než Partra miluji tebe,‘ řekla Alise. 

Měla slzy na krajíčku.“ 

Obraťme se však nyní trochu jinam, k člověku, o kterém toho zatím víme jen pramálo, přestože 

hraje jednu z nejdůležitějších rolí, ne li dokonce tu nejdůležitější. Alise uvádí věci do pohybu, to 

ona, ač možná nevědomky, způsobila štěstí i neštěstí všech okolo ní. 

Alise lze považovat za opačný případ k tomu Colinovu. Nevadí jí samota, pravděpodobně se 

necítila špatně do té doby, než se poznala s Chickem. Ne snad, že by jí láska nepřinášela uspokojení 

sama o sobě, ze začátku se života zdá krásným a úžasným po boku Chcika. Avšak nakonec jí vztah s 

ním přinese jen smutek a neštěstí. Alise by mu dala cokoliv, a přesto, že dříve svou náklonnost 

projevovala téměř výhradně Partrovi, Chick pro ni znamená mnohem víc. Ale právě v tom se 

ukrývá kámen úrazu. Za prvé, Chick se do Alise zamiloval pro její zbožňování Partra, a tak, když 

ona Jeana-Sola upozadí, ztrácí pro něj tak své kouzlo a vzniká tím pro Chicka nepřekonatelný 

nepoměr. Za druhé, pro Chicka se Alise nikdy nestane tím, čím pro něj zůstává Partre, což nepřináší 

nic dobrého ani jednomu z nich. 

 



Mluvíme-li o Alise, jistě nás napadne, zda najdeme někoho jí podobného, nějakou výraznou 

ženskou postavu, i v Nevolnosti. Ano i ne. Jelikož se Antoine příliš konkrétně k ostatním lidem 

nevyjadřuje, nezbývá nám, než abychom za takovou hrdinku považovali Anny. Ne snad, že by 

skutečně neměla velkou váhu v Roqentinově příběhu, avšak její osobě jako takové, jejímu 

vlastnímu vystupování, se věnuje jen málo prostoru. 

Předem musíme říci, že Anny nemohla přinést Antoinovi štěstí jako takové, alespoň pokud 

vezmeme myšlenky v knize obsažené jako pravdivé. Měla pouze možnost vytvořit v jeho životě 

iluzi spokojenosti, alespoň vzdálený nástin neexistujícího smyslu. 

„Anny dovedla z času vytěžit vše, co jí mohl poskytnout. V době, kdy byla v Džibuti a já v Adenu, 

jezdíval jsem za ní na čtyřiadvacet hodin a ona obratně množila nedorozumění mezi námi, až 

zůstalo pouhých šedesát minut před mým odjezdem; šedesát minut, právě tolik je zapotřebí, aby 

člověk cítil, jak ubíhá jedna vteřina za druhou.“ 

Antoine, ač snad nevědomky, popisuje Anny jako bytost tak nějak nadpozemskou, nepochopitelnou 

(a neuchopitelnou). Z jeho vyprávění vystupuje dívka jako víla, éterická bytost. V Antoinových 

slovech mísí se obdiv i jistá nechuť k nejeho milé. Nechuť v tom, jak uvažuje o svém dřívějším 

životě, o období, kdy se považoval za zcestovalého a myslel si, kolik dobrodružství jej nepotkalo. 

Anny ho sice považovala za hlupáka, utahovala si z něj, avšak stejně jako on věřila na 

dobrodružství, ačkoliv v trochu jiné formě než on: pro ni existovali dokonalé momenty, zvláštní 

“hry“, které si určité chvíle vyžadovaly. Antoine nenáviděl ony okamžiky, jelikož jim nerozuměl – a 

zároveň je ze stejného důvodu miloval.  

Svůj vztah nakonec přerostli, vyhnout se tomu nešlo. Nerozešli se bez lásky, nezůstala jen nenávist, 

avšak přesto samotný závěr proklouzl jim mezi prsty rychleji, než kdo čekal. Antoine to, ač ne 

navenek, prožíval silně, tak docela se s tím nesmířil. To Anny, zdá se, jejich odloučení mnoho 

nesnází nepřineslo. Nezdálo se, že by ji to zasáhlo. I tak v nás ale něco hlodá – kolik jen hraje, co 

vše skrývá za svou povýšeností a nadhledem? 

 

„Colin ještě spal, Chloé se právě probudila a dívala se na něho. Vlasy měla rozcuchané a vypadala 

ještě mladší.“ 

Chloé stojí na podobném místě jako Anny, přesto však má úplně jinou úlohu. Chloé existuje, není 

minulostí ani snovou bytostí, nýbrž, ač porcelánově křehká, zcela hmatatelně zaujímá místo po 

Colinově boku. To samozřejmě usnadňuje přemítání o její osobě, neb slyšíme alespoň některé z 

jejích myšlenek, nejsme odkázáni pouze na zamlžené vzpomínky. Nikoliv hloupá či v našem slova 

smyslu jednoduchá, ale svou povahou nekomplikovaná dívka, svého muže milující osoba. Tak ji 

známe, a ačkoliv možná ze začátku může působit lehce odtažitě a snad se chová lehce namyšleně, 

avšak brzy se z ní stane něžná, jemná a milá osoba. Víme, že pro ni se štěstím stal Colin a naopak, 

ona byla Colinovou radostí. Touží po klidu, spořádanosti a lásce. Nehledá víc, než co jí již patří, a 

ačkoliv se Chloé honosný život líbí, nemusí jej mít. Nejdůležitější pro ni je, aby se její manžel 

netrápil, aby mohla zůstat s ním. Mnoho dalšího nepotřebuje, snad jen své přítelkyně, gramorádio a 

myšku kamarádku. 

 

Jedinou další výraznější postavou Nevolnosti můžeme vidět v Autodidaktovi, v současné době 

jediné osobě, kterou lze nazvat Antoinovým přítelem. Svou uzavřeností lehce připomíná Chicka, i 

on tráví většinu času sám nad knihami, ale jeho povaha té Chickově již neodpovídá. Autodidakt 

miluje lidi. Patří mezi humanisty, věří v dobrotu lidí, to lidé tvoří jeho život. V počátcích, při 

prvních setkáních s ním, můžeme jej považovat za sice poměrně inteligentního, ale jinak 

obyčejného a přízemního člověka – pak jen stěží dokážeme pochopit, proč k němu Antoine pociťuje 

takovou náklonnost. Autodidakt mluví přesně tak, jak by každý očekával, schovává se ve stejně 

lživém světě jako ostatní. Avšak když se po malých krůčcích odhaluje, zjišťujeme, že se v něm 

nachází více než jen průměrný občan Francie nebo vlastně celého světa. 

 

V určitou chvíli vypadá všechno v oné zvláštní Paříži růžově. Chick má peníze, aby si mohl vzít 

Alise, protože mu je dal Colin; ten se zase oženil Chloé. Ani Nicholas se nemá špatně – nejen, že to 



mezi ním a Isis jiskří, ale navíc by se o něj zajímala nejedna dívka. Pokud bychom četli nějaký 

ženský román, takhle nějak by vypadal konec. Jistě, pravděpodobně by se toho před ním odehrálo 

mnohem více: nějaký ten podvod, vražda, nebo alespoň lež. Jenže v našem případě se nejedná o 

takovýto druh literatury, a tak příběh pokračuje dál, v temnější časy. 

 

To se u Antoina říct nedá. Jeho den se houpe od nevolnosti až k nereálným pocitům dobrodružství, 

od tichého rozjímání a pocitů zbytečnosti až po chvíle nadšení. Antoinův deník nám vypráví střípky 

všedního dění; dobré a špatné momenty se v něm střídají ve vlnách, zatímco Pěna dní vypráví svůj 

příběh lineárně, nezaměřuje se na chvilkové pocity, ale zcela zřetelně nejprve směřuje ke štěstí, 

následně pak k zármutku. 

„,To světlo mi vadí, řekla Chloé. 

Srdce, jakoby sevřené v tvrdé skořápce, jí rychle tlouklo. Colin Chloé jednou rukou objal a chytil ji 

vzadu pod vlasy za křehký krk, jako se nosí kotě. 

,Jen mne drž, sama se bojím… pokračovala Chloé, choulíc hlavu mezi ramena, protože Colin ji 

lechtal.“ 

Čtenář již dlouhou dobu tuší, že konec Vianova díla nepřinese harmonické, krásné a dokonalé 

naplnění životů aktérů; zvlášť v moment, kdy se Chloé udělá zle, každý ví, že se špatnému konci 

nelze vyhnout. Nicméně již předtím se objevují náznaky (nebo možná poměrně jasné zprávy): dům, 

který se začíná, byť málo, měnit a s tím související chování myšek, roztržené kravaty, zvláštní 

dovolená, podivně se chovající Alise. Přesto však nemizí naděje, alespoň tedy ne v očích hrdinů. 

 

„Když Nicolas procházel chodbou, zastavil se. Slunce sem vnikala rozhodně nějak špatně. Zdálo se 

mu, že žluté keramické čtverce ztratily lesk a jsou jakoby lehce zamlžené, a paprsky, místo aby se 

odrážely v podobě kapiček kovu, se tříštily o zem a rozplývaly se v malé lenivé skvrny.“ 

Ať už přímo či nepřímo, svět se přizpůsobuje náladě těch, kteří jej obývají. Pěna dní tak činí 

poměrně jasně a zřetelně, vše se odráží v hmotném, materiálním světě. Samozřejmě, nejlépe to 

můžeme vidět na již zmíněném domě; ten snad možná dokonce funguje i jako předpověď věcí 

budoucích. 

Vše začíná pozvolna, v chodbě myšek, ze které se pomalu ztrácí jas a radost, jako by se něco 

změnilo ve Sluncích, jako by světlo pokryla špína. Avšak v té době vše ostatní působilo skvěle a 

bezproblémově, takže se tím Colin - a vlastně ani Nicolas - příliš nezabývali. 

„Nadzvedl plátno. Pod ním bylo dvanáct modrých a chladných ocelových hlavní a na konci každé z 

nich kvetla krásná a svěží bílá růže s okvětními lístky přecházejícími uvnitř do béžova.“ 

Trochu jiným typem takovéhoto otisknutí je pak například nedařící se růst hlavní pistolí. Nejedná se 

však tak docela o něco neočekávaného, ke změně dojít mělo, nicméně trochu jiné. Nejenže nejprve 

vychází hlavně křivé, což by snad šlo připsat něčemu běžnému, jako třeba špatné teplotě nebo tvaru 

těla (ačkoliv to spíše plyne z jakési zlomyslnosti světa), ale dokonce vykvétají v nádherné květiny, a 

to už racionálně vysvětlit nelze. I když možná záleží na tom, co za racionální a logické pokládáme, 

neboť v Colinově situaci tento neobvyklý tvar „nástrojů války“ dává smysl daleko větší, než kdyby 

mu práce vycházela. 

 

Válka, motiv ve Vianově díle zcela nepatrný, ale přesto stojící za pozornost. Dlouhou dobu, vlastně 

téměř po celou knihu, nemá čtenář ani tušení, že se válčí. Válka v pojetí Pěny dní zcela zapadá do 

toho, co již o onom světě víme, tedy že jen malou hodnotu má život člověka, že nejvýše stojí peníze. 

A také, že nesejde na věcech potřebných, ale na tom, aby se něco dělo, aby se plnil program, i když 

zbraně budou k ničemu. Jednoduše, aby existovalo cokoliv, čím lze manipulovat s lidmi, ovládat je. 

 

„Nic se nezměnilo, a přitom všechno existuje jinak. Nedokážu to popsat: je to jako Nevolnost, a 

přitom je to její pravý opak: konečně prožívám dobrodružství, a když se sám sebe ptám, zjišťuji, že 

prožívám to, že jsem sám sebou a že jsem zde; to já pronikám tmou, jsem šťastný jako hrdina 

románu.“ 



Přesto, že prostor, který obývá Antoine, řídí se našimi (fyzikálními) zákony, nelze zavrhnout ani v 

Sartrově díle určitý druh „odrazů“ v závislosti na hrdinově náladě a situaci. Mají podobu 

nehmotných změn vzduchu či odstínů barev. Nepatří sem tedy skutečné přeměny fyzických objektů, 

ale “pouze“ Antoinův osobní pohled na dění okolo něj. Pro nás nic neobvyklého, neboť to, jak se 

cítíme, se zcela běžně promítá do všeho ostatního. Přesto tyto maličkosti stojí v Nevolnosti za 

pozornost, jelikož nám odhalují mnohé o Antoinovi a jeho osobnosti. 

Tak kupříkladu ten večer, kdy se cítil Antoine dobrodružně. Zpětně se sice cítil hloupě za to, jak onu 

chvíli prožíval, ale nám to ukazuje jednu část jeho samého. On možná věří, že nic jako 

dobrodružství neexistuje (a to nutně nemusíme považovat za nepravdivé), a že se choval pošetile, 

když i přes své předešlé úvahy dokázal uvěřit, že se děje něco tak speciálního a zvláštního, ale my 

víme, že ať už učiní cokoliv, zcela se této povahové stránky nevyvaruje. Jistě, třeba se příště 

nenechá již tolik unést, ale tuto vnímavost vůči okolní atmosféře, schopnost celou svou bytostí 

prožívat určité okamžiky (ať už šťastné nebo plné smutku), zůstane s Antoinem i nadále; lze to říci i 

proto, že se tento charakterový rys objevuje až do posledních stránek deníku, ač v trochu odlišné 

formě. 

 

Pěna dní ze začátku působí jako nevinná kniha, možná trochu morbidní, ale ve své podstatě pouze 

legračně absurdní. Nevolnost naproti tomu od počátku nasazuje vážný výraz, a čtenář nečeká, že by 

se snad mohlo stát něco optimistického, že by snad Antoine mohl dojít štěstí. Ne snad, že by 

Sartrovo dílo ztratilo tvář, avšak role obou knih se nakonec v jistém ohledu prohodí. 

Oba příběhy spojují některé společné rysy; Jean-Paul Sartre i Vian uvažují nad životy a tím, co jim 

dává smysl. Satirická atmosféra Pěny dní odhaluje hloupost lidské představy, že život bude v určitý 

okamžik naplněn, že stačí chvíli počkat. Colin má v první chvíli mnoho peněz, nestará se o dění 

okolního světa, jelikož nemusí. Čeká, že najde dívku, a že od té chvíle povede dokonalý život, a 

nebude se muset již více snažit. Podobný názor pak sdílí i většina ostatních. Z tohoto pohledu  svůj 

trpký konec zaslouží, vždyť věřili, že je zachrání peníze, že je zachrání víra, že je zachrání 

společnost. A přitom jediný, kdo jim mohl pomoci, byli oni sami. Brali štěstí za zaručené. 

Sartre ve své podstatě sice nekritizuje lidi, ale spíše jisté zaběhlé principy a představy, na které 

společnost přistupuje, na které si zvykla, přesto ale základní myšlenka, že čekat na to, až nám někdo 

smysl života daruje, smysl paradoxně vůbec nedává. 

 

„,Víte,‘ podotkl zástupce církve, ,já už jsem na to zvyklý, takže na mne to už nepůsobí. Měl bych 

vám poradit, abyste se obrátil na Pána Boha, ale obávám se, že za tak  nízkou sumu by ani nestálo 

za to ho vyrušovat…‘“ 

Colin, Chloé, Alise, Chick. Postavy, které nás Pěnou dní provází. Jejich osudy se podobají, a přesto 

se tak liší. Chloé s leknínem, Alise jako vražedkyně, Partrem již doslova posedlý Chcik… a jediný 

přeživší, ačkoliv ve své podstatě mrtvý, Colin. To on se totiž stává tím nejzdrcenějším. A jak by také 

ne, když zůstává sám, opuštěn, a jelikož nemá již žádné peníze, téměř nikdo se již nesnaží alespoň 

předstírat soustrast nad jeho ztrátou. Církevní hodnostář jako by se zlobil na Colina, že odmítá 

zaplatit víc, než kolik má. Sice by snad člověk očekával, že někdo, kdo se má tady na zemi stát 

lidem oporou, někdo, kdo by měl žít zbožně, zachová si třeba jen trochu taktu, když se již 

doopravdy nedokáže vcítit do cizí bolesti. Ale přeci jen, pořád se jedná jen o člověka, který sice 

reprezentuje církev, ale nemusí zároveň představovat i skutečnou víru. Ostatně, kritika církve se 

objevuje v mnoha knihách, mimo jiné, i když nikoliv tak konkrétně, spíše ve spojitosti i s mnohými 

dalšími organizacemi a lidskými představami, i v Nevolnosti. Ovšem Pěna dní zesměšňuje 

samotnou podstatu víry (nebo alespoň naši představu o její podstatě), dobrotu Boha, Ježíšovu oběť. 

Kristus zde sice hraje jen malou roli, zato však nezapomenutelnou, neboť se liší od své křesťanské 

podoby více, než snad považujeme za představitelné. Kde je jeho milost, láska, odpuštění? Tento 

Syn člověka nemá vlastnosti s ním spojované, ba naopak; úplatný, líný, povrchní jest. Tento obraz 

Ježíše Krista však nutně nekritizuje jej jako (historickou) osobnost, ale spíše způsob, jak s ním lidé 

naložili, a jeho charakter se stává odrazem charakterů mnohých lidí, kteří tvrdí, že patří mezi jeho 

následovníky. I Sartre sice mluví poněkud skepticky o vyšším smyslu, i on jej popírá, avšak jeho 



slova nepůsobí zdaleka tak výsměšně.  

 

„Chvěl jsem se zlostí. Obešel jsem stůl, popadl malého Korsičana za krk a třepajícího se jsem ho 

zvedl do výše: docela rád bych s ním byl praštil.“ 

Autodidaktovo vystupování vzbuzuje v nás dojem, že neexistuje v podstatě jediný důvod, proč by si 

měl dělat starosti. Samozřejmě, mluví o jistých potížích, ale ty nám nepřipadají důležité, jelikož se 

on sám chová tak, jako kdyby nešlo o nic závažného. Jenže, k jeho smůle, jedná se o něco, co 

ostatní nevnímají jako cosi bezvýznamného. Autodidakt ukrývá i jiné věci, než jen vášeň pro 

vzdělávání se (ačkoliv jím volený způsob této činnosti jistě zaujme – jen málokdo studuje v 

abecedním pořádku) a pro humanismus (jelikož on nemiluje lidi, nýbrž představu o lásce k nim). 

Autodidakt má tajemství. Zde se opět projeví Antoinova vnímavost, cítí již dopředu, že se něco 

stane. A opravdu, brzy se před Roquentinovýma očima odehraje scéna naprosto neočekávaná. V té 

chvíli nám poprvé Antoine ukáže, jak moc mu na jeho příteli záleží, jak by mu chtěl pomoci, jak 

dokáže cítit, rozumět. Ne snad, že by zcela chápal – Antoine miloval Anny, Autodidakt jiné muže, 

chlapce. Ale přesto, ač snad sám měl pocit, že se stáhl příliš snadno, postavil se za Ogiera. 

 

Chloé, ač první, kdo se vzdá naděje, však nepůsobí tak zoufale. Má strach, o sebe, o Colina, ale 

neutápí se v slzách. Nejen pro svou slabost, ale i pro jistý klid, neboť ona se již přestane trápit. 

„,Podle mého názoru je příliš angažován,‘ pokračovala Alise. ,Také já jsem si již zvolila svou cestu, 

ale jsem volná, neboť on už nechce, abych s ním žila, takže když nechcete s tím vydáním posečkat, 

musím vás zabít.‘“ 

Ach Alise, ubohá dívka. To, že ji štěstí nečeká, lze předpokládat již velice dlouho dopředu. Avšak 

málokdo tuší, jak neobvyklé finále čtenáře v jejím a Chickově případě nastane. Zešílela snad Alise? 

Možná, ale počíná si vlastně velice logicky – ten, koho miluje, sám sebe ničí tím, co miluje on. 

Nelze jej přesvědčit, ona mu nemůže pomoci. Ne obvyklým způsobem. Chce-li svého milého 

osvobodit, musí odstranit to, co jej vězní, ačkoliv to třeba znamená vraždu. Ačkoli to znamená 

přijmout úlohu pomatence. 

Větší údiv než Alisino chování vzbuzuje spíše (ne)reakce okolí. To, že společnost vůbec nezajímá 

smrt jiných lidí, již dlouhou dobu víme. Ba dokonce, že se nikdo nezajímá o mrtvé ani tehdy, 

pakliže zemřeli vinou někoho druhého. Přesto bychom si však mohli myslit, že se tato lhostejnost 

netýká osob veřejně známých. Někdo tak  milovaný, tak obdivovaný jako Partre, ale ani on nikoho 

nezajímá v okamžiku, kdy naposledy vydechne. 

Alise již Chickovi pomoct nedokázala. Snad nejen proto, že nepřišla jako první, ale nejspíš už nic 

udělat nemohla. Ale její zoufalá snaha něco přinesla: nezachránila jeho, ale alespoň sebe. Čím? 

Vždyť uhořela v ohni, který sama založila! Ano, jistě, ale co by se s ní stalo? Mohla by snad najít 

štěstí? Nejspíš ne, až příliš přirostla k Chickovi. Přišla o život, ale nemusela projít tím, čím Colin; 

něčím daleko horším než fyzickou smrtí. 

 

„Beru ji za ruce a přitahuji k sobě. Nebrání se, ale hlavou naznačuje ne. 

,Ne. Už mě to nezajímá. Nezačíná se znovu.‘ 

Antoine svou milou také ztratil. Když dostal od Anny dopis, něco se v něm znovu probudilo, 

postupně jej to naplňovalo, pokradmu a tiše, podobně jako Nevolnost. Již v okamžiku, kdy její 

psaní poprvé otevírá, můžeme se domyslit, že ač nemohl s Anny zůstat, nemohl se jí ani úplně 

zbavit. A čím více se blíží jejich setkání, tím zřetelněji tento fakt vyplouvá na povrch; Antoine stále 

skutečně miluje onu záhadnou dívku. A pak si najednou čtenář uvědomí, že se náznaky objevovaly 

již dříve („Chtěl bych, aby tu byla Anny.“), ale zdály se nepodstatnými, dokázaly se skrýt v záplavě 

zdánlivě důležitějších věcí. 

„...Že jsme se totiž změnili společně a týmž způsobem.“ 

Snad proto, že se stali tak podobnými, že pochopili to, co dříve každý vnímal jinak, jej Anny 

odmítne, ačkoliv i ona Antoine v jistém smyslu miluje. A přesto. 

 

„,Není nešťastný,‘ řekla myška, ,trápí se. Právě proto to nemůžu snést, a jednou určitě spadne do 



vody, moc se naklání.‘ 

,No, když je tomu tak, udělám tedy, co po mně chceš, ale nevím, proč říkám ,když je tomu tak‘, 

protože nic nechápu,‘ řekla kočka. 

,Jsi hrozně hodná,‘ lichotila jí myška. 

,Strč mi hlavu do tlamy a čekej,‘ vybídla ji kočka. 

,Může to trvat dlouho?‘ zeptala se myška. 

,Dokud mi někdo nešlápne na ocas,“ odpověděla kočka, ,potřebuji k tomu rychlý reflex. Ale neboj se, 

nechám ocas natažený.‘“ 

Ale nakonec, nesmíme zapomenout na tu nejnevinnější, na tu, která si svůj konec rozhodně 

nezasloužila. Myšku. Drobný tvor, kterému se my snažíme vyhnout, do Colinova domu ale 

perfektně zapadá. Čím by okouzlovala prosklená chodba, když ne hrajícími si myškami? 

To ona, Myška, snažila ze všech nejvíce – jak zvláštní, přihlédneme-li k její velikosti. Dělala tolik, 

kolik mohla; doprovázela věrně své “hostitele“ po celou dobu, ať již zažívali šťastná období, či 

nikoliv. A zdá se, že jako jediná dokázala jít proti proudu, který její okolí strhával do záhuby. Vždyť 

to jí se podařilo vyčistit alespoň část podlahy a vrátit do ní slunce. I přes to, že si rozedřela tlapičky, 

nevzdávala se. Nikoliv snad, že by se Nicolas nepokoušel – snad dělal přeci jen více než mnozí jiní, 

ale oproti Myšce, která by obětovala sebe samu, neměl dostatek snahy. 

Proč tedy osud této malinké bytůstky nepřinesl nic radostnějšího než co mohl dát ostatním? Snad 

šlo o náhodu, snad má její smrt poukázat na hrůzné fungování společnosti. Snad přinesla sebevražda 

Myšce vykoupení, klid, mír. 

 

„Ale jednou by nastal okamžik, kdy by byla ta kniha dopsaná. Byla by za mnou a já myslím, že něco 

z jejího jasu by dopadlo i na mou minulost.“ 

Přestože nikde nezmíněná, zdá se myšlenkou sebevraždy protkané celé Sartrovo dílo. Čtenář jako 

by trochu tušil, kam Antoinův život směřuje, jaký bude jeho konec. A právě v tom se ukazuje ono 

prohození rolí Pěny dní a Nevolnosti. Atmosféra knihy sice může vyvolávat pocit, že Roquientův 

život brzy skončí, avšak na posledních stránkách knihy náhle můžeme odhalit, že smrt vlastní rukou 

nikdy NEBYLO MOŽNOSTÍ. Ano, snad nastaly chvíle zoufalé, kdy Antoine netušil, co dál, 

neviděl ve své existenci smysl, avšak přišlo smíření, uvědomění se, že ač nemůže přestat být 

přespočetným, že ačkoliv se nezbaví Nevolnosti, jelikož „ona je jeho součástí“, že ačkoliv jeho 

život nikdo a nic nenaplní, pořád může zůstat živým… 

 

Neboť jediný, kdo do jeho zbytečné existence může vnést smysl, je on sám, jsme my sami. 

 


